
Faktiskt	  och	  praktiskt	  
–	  så	  funkar	  gestalt	  
Faktiskt	  och	  praktiskt	  var	  temat	  på	  FGOs	  
höstmöte	  2010.	  Hur	  gör	  vi	  –	  rent	  faktiskt	  –	  
när	  vi	  arbetar	  gestaltiskt?	  Vilka	  verktyg	  
använder	  vi,	  förutom	  oss	  själva?	  

Frågan	  besvarades	  –	  rent	  praktiskt,	  förstås	  
–	  av	  deltagarna.	  I	  tolv	  miniworkshops	  
utforskades	  vitt	  skilda	  teman	  med	  verktyg	  
sprungna	  ur	  de	  gestaltiska	  
grundbegreppen.	  	  

Workshopledarna	  hämtades	  den	  här	  
gången	  ur	  FGOs	  egna	  medlemsled	  –	  en	  
succé	  som	  gav	  mersmak!	  

	  

	  

	  

	  

	  

Efter	  att	  nya	  medlemmar	  välkomnats	  med	  
varma	  och	  långa	  applåder	  vidtogs	  en	  
inventering	  av	  de	  gestaltiska	  grundbegreppen	  
i	  mindre	  grupper.	  På	  en	  väggtidning,	  som	  blev	  
alltmer	  innehållsrik	  och	  färgsprakande	  
vartefter	  tiden	  gick,	  samlade	  Karin	  Grönberg	  
upp	  alla	  de	  begrepp	  som	  deltagarna	  vaskat	  
fram.	  	  

Sedan	  var	  fältet	  fritt	  för	  workshops.	  Fyra	  
miniworkshops	  á	  75	  minuter	  genomfördes	  
parallellt.	  Max	  12	  deltagare	  per	  grupp	  utifrån	  
önskemålet	  att	  ge	  ordentligt	  utrymme	  åt	  
deltagarna.	  	  

Före	  middagen	  var	  det	  återsamling	  i	  den	  stora	  
gruppen	  och	  presentation	  av	  kvällsaktiviteten,	  
vilket	  innebar	  att	  bidra	  till	  middagsunder-‐
hållningen	  på	  temat	  gestalts	  grundbegrepp.	  



Dag	  två	  inleddes	  med	  den	  tredje	  och	  sista	  
omgången	  workshops.	  Därefter	  var	  det	  
samling	  i	  storgrupp	  och	  återkoppling	  till	  
väggtidningen	  och	  grundbegreppen.	  Sedan	  
självorganisering	  i	  mindre	  grupper	  kring	  något	  
av	  grundbegreppen	  utifrån	  behov	  och	  lust	  att	  
samtala	  vidare	  och	  dela	  erfarenheter	  från	  egna	  
uppdrag	  eller	  chefsarbete.	  

	  
Samtal	  om	  	  gestaltbegrepp	  

	  

Dagens	  sista	  gemensamma	  uppgift	  var	  att	  i	  den	  
mindre	  gruppen	  kreera	  ett	  ”gestaltiskt	  avslut”	  
av	  höstmötet	  2010.	  Det	  blev	  ett	  antal	  
uttrycksfulla	  avslut	  där	  både	  body	  och	  mind	  
fanns	  med.	  

	  

	  

	  

	  

	  
Avslut	  

	  
Vilket	  party!	  

Ett	  av	  höstmötets	  höjdpunkter	  var	  förstås	  den	  
goda	  festmiddagen	  med	  tillhörande	  
underhållning.	  Fler	  bilder	  från	  de	  bejublade	  
uppträdandena	  får	  du	  se	  om	  du	  loggar	  in!	  

	  

	  

	  

	  



	  

Agenda	  2011	  

Vårmöte	  9-10	  april	  	  

Tema:	  Utveckla	  ledarskap	  genom	  närvaro	  
och	  kroppsmedvetenhet	  med	  Ulla	  Schorn	  

Höstmöte	  12-13	  november	  

Tema:	  Gestalt	  at	  Work	  med	  Seán	  Gaffney	  

	  


